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Geachte lezer,

Hier ligt ie weer voor u. Het eerste clubblad van 2019. Het eerste clubblad van jaargang 39. 

Reeds 39 jaar in een vorm waarmee we ons als s.v. Grol Grolwaardig willen presenteren. 

‘Grolwaardig’ is een kwaliteitskeurmerk, s.v. Grol staat ergens voor. We willen ons als club 

onderscheiden. Veelal doen we dat op een positieve manier. 

Na jaren van mindere prestaties op de mat, op meerdere fronten, zijn we als club langzaam 

maar zeker op de goede weg, met vallen en opstaan. Grol 1 heeft de opwaartse lijn naar 

boven weer te pakken, jeugdteams presteren naar behoren, maken stappen. Erg blij ben ik 

met het nieuwe Voetbaltechnische bestuur. Zeer capabele mensen die weten hoe de hazen 

binnen s.v. Grol (moeten) lopen, de cultuur kennen en bewaken, weten wat er gebeuren 

moet. Een positieve ontwikkeling, een aantal jaren geleden al ingezet door een clubje 

bezorgde jeugdtrainers. In het volgende clubblad komt de club uitgebreid aan het woord, 

zo hebben we met hen afgesproken. De commissie zelf vond het deze editie nog net iets te 

vroeg, daar men volop in ontwikkeling is. Laten we de lijn naar boven doortrekken en hen 

een vrijbrief geven, voor het gehele technische beleid en aanstellingen van trainers. 

S.v. Grol is voortdurend in ontwikkeling. Zo ook uw clubblad. Als clubblad willen we graag 

met ontwikkelingen mee, willen we graag een clubblad blijven maken waar we zowel als 

redactieleden als lezers blij mee zijn. We krijgen de nodige feedback, zijn kritisch op ons zelf, 

proberen u als lezer ieder kwartaal weer een clubblad te presenteren, waar u ieder einde van 

het kwartaal steeds weer naar uit kijkt. Binnenkort hebben we een informele bijeenkomst met 

onze redactie, waarin we enkel en alleen willen kijken naar de toekomst van het clubblad. 

Heeft u hier ideeën over? We hebben het al vaker gevraagd. Geef uw ideeën, tips en 

opmerkingen door, zodat wij er iets mee kunnen doen. Mail uw bevindingen, ideeën naar 

clubblad@svgrol.nl. Zelf zin om toe te treden tot de redactie? We kunnen altijd uitbreiding 

gebruiken. De redactieleden zijn allen al op meerdere fronten binnen s.v. Grol actief als 

vrijwilliger, dus extra handjes zijn altijd welkom. 

Voor deze keer wensen wij u weer veel lees- en kijkplezier toe en uiteraard prettige 

Paasdagen. De spelende leden wensen wij een sportief en succesvol seizoeneinde toe, 

met hopelijk mooie successen.
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Terug van nooit weggeweest: 

Aloys te Braake
‘De discipline en mentaliteit van de karatesport wil ik ook graag bij het voetbal zien’

Door: Kyra Broshuis

Wie kent hem niet? Karateka én Grolman 

in hart en nieren Aloys te Braake. Hij is 

inmiddels 64 maar nog altijd actief en 

sportief. Aloys is geboren in Zwolle maar 

woont al decennia lang in Groenlo. Hij is 

samenwonend met Brigitte en trotse vader 

van dochter Silke (23) en zoon Mick (21). 

Beide kinderen zijn het huis uit, maar ko-

men nog zeer regelmatig vanuit Leiden en 

St. Isidorushoeve / Haaksbergen naar het 

ouderlijk huis aan de Lichtenvoordseweg. 

Aloys, van huis uit pedagoog, werkt als 

gezinscoach bij Siza met als specialisatie 

complexe casussen waaronder (v)echtschei-

dingen. “Ik was al met prepensioen maar 

ben na anderhalve maand weer terugge-

keerd op basis van een nulurencontract. 

Dat is een hele mooie oplossing, ik wil nog 

graag werken maar niet meer fulltime.” 

Het legendarische Grol 11 

‘Vroeger’ voetbalde Aloys in het legendari-

sche Grol 11 waarin ook jongens als Punkie 

Wientjes, Wally Walterbos, Richard Koster, 

Datse Roerdink, Stefan Arink, Hans Levers, 

Wim Meuleman en Eric Woertman speel-

den. “Dat was een fantastisch elftal. Het 

was meer een vriendengroep met allemaal 

dezelfde interesses. Ik weet nog dat ik een 

keer uit pure baldadigheid tegen de corner-

vlag trapte, die brak niet doormidden maar 

spleet over de gehele lengte. We gingen 

met een vrije trap vaak op een rij staan 

naast de goal, niet eens op het veld en nog 

ging de bal hoog over.” 

Ook de weekenden weg waren legenda-

risch, zo vertelt hij: “We zijn een paar keer 

wezen skiën met het hele team, prachtig 

mooi. Er waren weekenden bij dat we geen 

sneeuwvlok gezien hebben. In de tijd dat 

de band De Gracht in opkomst was, hadden 

we een zondagochtendfeestje bij Schutten 

Joep, net over de grens. De Gracht trad op 

en het was ontzettend gezellig. Tim moest 

om 12:30 uur voetballen maar stond toen 

nog gewoon te zingen.” 

Van alles een beetje 

Echt talent had Aloys niet, zo zegt hij 

zelf. “Ik heb vroeger van alles gedaan. Ik 

kon goed sporten, maar ik was nooit een 

topper. Ik kon een beetje voetballen, een 

beetje tennissen en een beetje hardlopen. 

Vanaf mijn 9e ben ik lid van de Grol en ik 

ben er één jaar tussenuit geweest. Ik ben 

ook nog jeugdleider geweest van de C2 

vroeger, samen met Fut. 

Voor karate had ik gelukkig wel talent en 

van mijn 20e tot mijn 28e heb ik in de Ne-

derlandse karate selectie gezeten en ik ben 

al 47 jaar actief binnen die wereld. Karate 

was en is heel belangrijk in mijn leven. Ik 

ben de hele wereld over geweest en ga nog 

steeds een paar keer per jaar naar landen 

als Japan en Rusland. Daarnaast ben ik de 

Grol altijd trouw geweest. In 1982 werd ik 

supersupporter en ik ga nog steeds altijd 

naar het eerste kijken, samen met Richard 

Koster en Peter Legro. Thuis én uit. 

Een heel eigen visie 

Het seizoen 2017/2018 werd Aloys leider 

van de A1, samen met Bjorn Koldeweij 

en Mart Willemsen. “Ik heb veel kritiek 

op de mentaliteit binnen het voetbal. Dat 

gevloek en gescheld, dat ken ik niet. Binnen 

de karatewereld is dat heel anders. Daar 

heb ik eens met Bjorn Koldeweij een goed 

gesprek over gehad. Later belde hij me of 

ik leider wilde worden. Dat wilde ik wel, 

maar dan wel samen met Mart. We hebben 

dezelfde ideeën en een goede klik, hij is 

betrouwbaar en gaat echt voor de club.” Al-

oys heeft direct bij de eerste kennismaking 

met het team zijn visie kenbaar gemaakt. 

“Ik heb direct aan het team uitgelegd dat 

ik niet wil dat ze de trainer zomaar bij de 

voornaam aanspreken. Je zegt trainer tegen 

de trainer. Bij karate word ik aangesproken 

met ‘shihan’ (hoogleraar). Het heeft alles 

met discipline en etiquettes in de samen-

leving te maken. Ook bijvoorbeeld in de 

kleedkamer; ik wil dat de jongens hun 

kleding netjes ophangen en dat er geen 

scheld en “K” woorden gebruikt worden. In 

het veld vind ik dat spelers elkaar niet met 

de achternaam moeten aanspreken, dat 

hoort niet. Ik vind dat verschrikkelijk. Als 

je een team bent, dan doe je dat niet. Dat 

schept afstand. En bij voetbal is juist die 

samenhang, de teamspirit zo belangrijk; je 

presteert als team, niet als individu.” 

We stellen wel degelijk wat voor 

Zijn manier van werken valt op binnen de 

club. Zo heeft Chris te Winkel hem al eens 

benaderd om een praatje te houden en 

een training te verzorgen. “Daarbij gaat het 

vooral om de fysieke uitdaging. Wij worden 

als boertjes uit Grolle gezien, maar we 

moeten laten zien dat wij gewoon stedelin-

gen zijn. Je stelt wél wat voor. Dat is mijn 

visie en mijn levenswijze, dat is niet perfect 

maar ik sta er wel 100% achter. Ook binnen 

de club mis ik soms de samenhang. We zijn 

een amateurclub, het gaat niet om geld. 

Als er iets is, spreek het dan uit. Niet in de 

wandelgangen maar rechtstreeks.” 

Ik wil altijd winnen 

Bij de B1 bevalt het Aloys prima. “We 

spelen voor het eerst in de 4e divisie. Qua 

voetbal zijn we misschien wel het beste 

elftal van de hele divisie maar de presta-

ties blijven uit. Het wordt wel langzaam 

beter, het wordt steeds meer een team. 

Vanuit mijn aard ben ik een winnaar, ik wil 

altijd winnen. Wat dat betreft ben ik meer 

iemand voor het prestatief voetbal, maar 

vind plezier in het voetbal en op het veld 

nog belangrijker”. 



Albert Heijn
Wallerbosch

Everybody Appie
Openingstijden: 

ma/di/wo/do  8.00 t/m 20.00

vrijdag  8.00 t/m 21.00

zaterdag  8.00 t/m 20.00

zondag  12.00 t/m 18.00

Beltrumsestraat 40, 

7141 AM    Groenlo

Countus Groenlo  /   Barkenkamp 5  /  T  (0544) 82 09 00
groenlo@countus.nl  /  www.countus.nl

WIJ HELPEN 
JE SCOREN...

...MET GOED ADVIES
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Over het eerste elftal van de Grol is Aloys 

ook positief: “Ik ben er trots op. Het is 

jammer dat ze twee keer gedegradeerd zijn, 

maar Grol is een ploeg en een club die in 

de tweede klasse thuishoort. Dat is prima. 

Ik houd van de Grolse mentaliteit, maar niet 

van dat afzeiken en van negativisme. Ik ben 

trots op Groenlo en trots op de Grol, ik ben 

blij dat ik er lid van ben.” 

Aloys hoopt met zijn visie een steentje bij 

te dragen aan de mentaliteitsverbetering. 

“Absoluut. De manier waarop we binnen 

de karatewereld met elkaar omgaan, past 

ook heel goed in de voetbalwereld. Respect 

en mentaliteit, dat zijn wat mij betreft voor-

waarden voor teamvorming. 

‘Talent is mooi maar mentaliteit is alles’. Voet-

bal kan heel veel leren van de budosport”. 

Aloys benadrukt nog een keer hoe trots 

hij op de Grol is. “Een fantastische club. 

Kijk eens om je heen, dit is allemaal 

vrijwilligerswerk. Die mensen moet je 

koesteren en niet afzeiken. Dat geldt 

voor alle leden en alle vrijwilligers. We 

doen het allemaal voor de club.”

‘Talent is mooi maar mentaliteit is alles’.






Ronald Gerritsen, De Woerd 9, 7141 GK Groenlo

0544 -  840623, 06 -  51314790

ronald-gerritsen@hotmail.com, www.ffanderskoken.com

Zoekt u iets:

... creatiefs ... 
... gezelligs ..

. 
... leuks ... 
... of gewoon ff iets anders? 

Voor een leuke, gezellige maar net ff een 

andere kookworkshop/catering neem 

contact op met ff anders.

De top kunnen
bereiken. Door
klein te beginnen
Sport inspireert en verbindt. Daarom steunt
Rabobank sporten waar iedereen graag naar
kijkt, maar ook sporten die iedereen kan
beoefenen. Wij zijn dan ook een troste partner
van SV Grol!

www.rabobank.nl/noa

Growing a better world together
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Mats Rots speelt zich in de kijker
Jeugdspeler FC Twente uitgenodigd voor selectiedagen Landelijke groep 
jongens onder 13 jaar 

“Wat moet een linksback goed kunnen?” 

Het antwoord van Mats is verbluffend: 

“Aanvallen!” Thuis aan de keukentafel 

zegt hij dit weloverwogen. “Ik wil veel 

opkomen. Vandaag stond die linksbuiten 

een paar keer in de weg. Bij FC Twente 

heb ik daar minder last van.” Mats, zoon 

van Marc en Joyce Rots, is net thuis 

van een serie selectiewedstrijden in De 

Meern. Hij is uitgenodigd door de KNVB 

die bezig is om een ‘onder 14 jaar elftal 

samen te smelten’. Dat team is dan 

weer de opmaat voor het eerste serieu-

ze Nederlands Elftal Onder 15 jaar. Het 

clubblad besluit dit niet van afstand te 

volgen. Kortom, de auto in - notitieblokje 

mee - en in regen en wind verslag doen 

van een jongensdroom. 

Door: Rik Gockel 

In Nederland voetballen 45.000 kinderen die 

in 2006 geboren zijn. Dat is nu de lichting 

‘onder 13 jaar’. Ongeveer tachtig daarvan 

zijn op dinsdag 12 maart en dinsdag 16 

april uitgenodigd om de keuzeheren van 

de KNVB te overtuigen van een plek in de 

‘onder 14 selectie’, die in het nieuwe seizoen 

een aantal interlands gaat spelen. Mats: “Ze 

zeiden tegen ons dat je trots moet zijn en 

moet genieten. Het is maar een klein aantal 

dat deze kans krijgt.”  

Voetballen in de jeugdopleiding 
bij FC Twente 

Dit is het derde seizoen dat Mats in compe-

titieverband uitkomt voor FC Twente. Het 

gaat allemaal snel. Hij zit in Enschede op het 

Stedelijk Lyceum Zuid waar onderwijs ge-

combineerd kan worden met het beoefenen 

van topsport. Hij traint vier keer in de week 

bij Twente en één keer in de week gaan ze 

naar binnen om zich te onderwerpen aan 

‘multi skills’. Ze doen dan andere sporten, 

fitness of gym. Van Twente heeft hij een bus-

kaart gekregen dus meestal gaat hij zelfstan-

dig vanuit Groenlo naar Enschede. “Dit jaar 

loopt het lekker bij Twente. We zijn door 

een overwinning op Ajax vlak voor de win-

terstop nu in de hoogste divisie actief. We 

spelen door heel Nederland. Tegen onder 

andere AZ, Sparta, Utrecht, Ajax en PSV.” 

Mats laat een spreadsheet (“woordweb”) 

zien die als leidraad geldt voor zijn persoon-

lijke ontwikkeling als voetballer. Met zijn 

trainer heeft hij regelmatig een onderhoud 

waarin wordt aangegeven wat goed gaat en 

waar verbeterpunten zitten. Voorbeeld: zijn 

passing is erg goed; het snelle voetenwerk 

kan beter. Vandaar dat bij de familie Rots 

een loopladder te herkennen is in de hoek 

van de woonkamer. Zelf aangeschaft om 

beter te worden. Met filmpjes haalt zijn trai-

ner bij Twente ook situaties uit de wedstrijd 

terug. “Hij laat me dan bijvoorbeeld zien 

dat je als back altijd zicht op de bal moet 

hebben en niet om je as moet draaien. Hij 

heeft al 140 verschillende situaties in beeld. 

Hij laat ook dingen zien die ik goed doe. Het 

is dus niet alleen om mindere momenten 

toe te lichten.” Bij de familie Rots zijn vaker 



STERK IN UW MERK

Buitenschans 13, 7141 EK Groenlo
Telefoon: 0544 461421
www.kamperman.nl

 
 

 

Kijk  op deversebakker.n l o f bel (0544) 46 60 76

Voor de perfecte zakeli jke lunch
en de beste belegde broodjes.

ideemedia.nl

Meesterwerken
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interessante uitnodigingen in de mailbox 

gekomen. Met Mats zijn ze naar toernooien 

geweest in Izmir, Dubai, Zuid-Korea en op 

Sardinië. Maar de laatste invitatie, hoewel 

een stuk dichterbij huis, spant toch wel de 

kroon. Heel in de verte lonkt een wedstrijd 

met Oranje, het beginnetje is gemaakt….. . 

Ontmoeting met een oude 
bekende in de kantine 

spelen in een selectieteam. Tiem Rots, die 

ooit een blauwe maandag bij De Graafschap 

is geweest,speelt bij Grol in JO 17-1 en Stef 

te Veluwe in VDZ JO 17-1. Joyce: “We treffen 

elkaar regelmatig langs de lijn. Dat is echt 

leuk. Altijd tegen elkaar en nu voor het eerst 

met elkaar.” 

Instagram als informatiebron 

Wat bijzonder! Een jongen van Rots en van 

Te Veluwe in één team om een plekje af te 

dwingen in het nationaal elftal. Op respec-

tievelijk linksback en linkshalf. Voor één 

middag zijn ze van elkaar afhankelijk. De 

eerste oefenwedstrijd van 20 minuten gaat 

beginnen. Het is indrukwekkend om te zien 

hoe verzorgd er gevoetbald wordt ondanks 

de slechte weersomstandigheden. Aan alles 

merk je het hoge niveau. Mats: “De trainer 

gaf vooraf in de wedstrijdbespreking aan 

vrijuit te voetballen. Voor ons als verdedi-

gers moesten we de as dicht houden en bij 

balbezit als vleugelverdediger diep aan de 

buitenkant gaan staan. Eigenlijk kregen we 

niet veel opdrachten, gewoon je eigen spel 

spelen.” Het oogt allemaal wat onwennig de 

eerste tien minuten. Toch kennen een aantal 

elkaars namen al. Freddy: “Spelers volgen 

elkaar via Instagram. Zo gaat dat tegenwoor-

dig. Koen heeft al met een aantal contact 

gehad voor de wedstrijd.” In de volgende 

blokken van twintig minuten wordt het 

levendiger en spelen ze talenten de schroom 

van zich af. Imponerend is het voorkomen 

van de nummer 3. Naam – geen idee. Cen-

traal achterin bij Grol 1 zou hij niet misstaan. 

Twaalf jaar. Een ander spelertje (nummer 

14!) is twee turven groot en weet voetbal-

lend overal een oplossing voor te vinden. 

Waar eindigt dat? Mats handhaaft zich goed 

en is zelfs betrokken bij een treffer omdat 

De kantine van Sportpark De Meern zit vol 

met ouders, scouts en KNVB officials. Jour-

nalisten zijn niet te bekennen. Voor de pers 

is dit klaarblijkelijk niet interessant genoeg. 

Interessante coryfeeën uit de voetbalwereld 

hebben dit evenement ook aan zich voorbij 

laten gaan. Het weer nodigt ook niet uit, 

zullen we maar zeggen. Toch zit er iemand 

koffie te drinken die het vermelden waard 

is: niemand minder dan oud Grol speler 

Freddy te Veluwe. Ook zijn zoon is uitgeno-

digd om zijn talenten te etaleren. Koen te 

Veluwe voetbalt bij Vitesse en heeft zich op 

het middenveld weten te onderscheiden. 

Freddy: “Koen was vanochtend flink zenuw-

achtig. In de auto was hij continue aan het 

praten. Heel druk.” Samen met Joyce Rots 

worden er wat beschouwingen losgelaten. 

De families Rots en Te Veluwe vertonen 

veel gelijkenissen. Beiden hebben nog een 

zoon in de jeugdopleiding van een BVO 

voetballen. Daan Rots voetbalt in JO 19-1 

van FC Twente en Tom te Veluwe voetbalt 

in JO 17-1 van De Graafschap. Ook hebben 

ze allebei nog een zoon bij hun eigen club 

Mats Rots en Koen te Veluwe

Freddy te Veluwe, Rik Gockel en Joyce Rots - Hogenkamp



   Makelaars - Taxateurs
  Verzekeringen - Pensioenen
 Hypotheken
Bankzaken

Lichtenvoorde - Groenlo - Eibergen - Ruurlo

John Ligtenberg geeft vorm aan ruimte. 

Kantoren, winkels, showrooms en woningen.

John ligtenberg is grafisch vormgever. 

Logo’s, huisstijlen en brochures.

Nieuwstad 10, 7141 BD, Groenlo

T. 06 222 16 396

www.johnligtenberg.nl 
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hij overtuigend opkomt aan de linkerkant 

en de bal goed aflevert bij de spits. Mats: 

“Diagonaal de spits zoeken. Daar ben ik 

enorm in verbeterd het laatste jaar. Daarvoor 

zocht ik nog teveel de bal rechtdoor naar de 

linksbuiten.” 

Trots bij de familie te Veluwe 
en Rots 

Mats is ’s avonds moe maar voldaan. Het 

blijft een nuchter ventje. Kan alles goed 

terughalen en is niet zwaar onder de indruk 

van alle aandacht. Mats: “Het meest moest 

ik toch wel wennen aan het systeem. Bij 

Twente speel ik 3-4-3 en vandaag 4-3-3. Dat 

is best irritant. “ Marc moet lachen. Bij de fa-

milie Rots zijn ze wel wat gewend en maken 

ze de dingen niet groter dan ze zijn. Trots 

zijn ze wel en zich bewust dat niet iedereen 

dit soort kansen krijgt. Een dag later is Koen 

te Veluwe een mooie ervaring rijker. Koen: 

“Ik vind het eervol dat ik mee heb mogen 

doen. De teamindeling was niet helemaal 

eerlijk. Er was veel fysiek verschil. Vooraf 

was het rustig in de kleedkamer en na die 

tijd een stuk gezelliger en losser. Ik kijk uit 

naar de volgende bijeenkomst.” 



Verkrijgbaar op tankstation Den Sliem.

Duurzaam op Groengas

Tankstations
 • Scherpe prijzen
 • Moderne wasstraat
 • Ruime shop

Levering brandstoffen, groot en klein:
• Dieselolie
• Dieselolie XMILE (brandstofbesparend)
• Petroleum

Tankstation Den Sliem
24 uur per dag geopend, alle gangbare betaalpassen

Verkoop van alle 
Mobil en Argos Smeermiddelen

Borculoseweg 57 - 7141 VL Groenlo - Tel. 0544 46 15 22 - info@kolkman-bv.nl
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Door: Hans Scheinck 

Midden vorig jaar (2018) is de nieuwe N18 

(Twenteroute) in gebruik genomen. Voor 

Groenlo had dit onder andere tot gevolg dat 

er nog maar twee afslagen waren. Dat waren 

er vier, Winterswijkseweg, Marhulzenweg, 

Eibergseweg en Den Sliem. En dat werden 

Winterswijkseweg en Laarberg. Langzaam 

maar zeker werd het steeds drukker bij de 

afslag Winterswijkseweg. Ook omdat afslag 

Laarberg ver van Groenlo ligt. Het sluipver-

keer van personenauto’s en vrachtwagens 

langs de Rabobank nam steeds verder 

toe. Daardoor werd het op dit punt steeds 

gevaarlijker, vooral voor fietsers. Vooral 

tussen vijf en zes uur ’s avonds ontstonden 

er riskante situaties. Een aantal mensen vond 

de situatie zo riskant dat men een petitie 

(officiële handtekeningen actie) startte. 

Woordvoerder was Wilma van der Donk. 

Mede-initiatiefnemers waren Arjan Hagens 

en Arjen de Haan. Binnen de kortste keren 

had men 1.750 handtekeningen verzameld. 

Dat was een signaal voor de gemeente. 

Verkeerswethouder Karel Bonsen kwam 

onmiddellijk in actie. Hij verzamelde de drie 

initiatiefnemers om zich heen samen met 

vertegenwoordigers van de sportverenigin-

gen op sportpark Den Elshof, van Marveld 

Recreatie, van de ondernemers op Bran-

Aanpak verkeerssituatie Rabobank 
stelt s.v. Grol tevreden 

demate/Den Sliem/De Laarberg en enige 

tijd later ook van de buurtbewoners. De s.v. 

Grol vertegenwoordigt de verenigingen op 

Den Elshof. Ondergetekende heeft die rol 

persoonlijk op zich genomen. De hele groep 

samen kreeg de naam “Klankbordgroep 

Kruising (Oude) Winterswijkseweg”. 

Het onderwerp kreeg uitgebreide aan-

dacht in een vergadering van de gemeen-

teraad waarbij de wethouder alle ruimte 

kreeg om met maatregelen te komen 

voor een veiliger situatie. 

Een alternatieve fietsroute over De Brande-

mate werd uitgeprobeerd maar bleek niet 

veel te worden gebruikt. Bij de Rabobank 

werd de bestaande verlichting aangepast. 

Er kwam een verbod voor vrachtwagens op 

de Industrieweg zodat vrachtwagens niet 

meer vanaf Den Sliem richting Rabobank 

kunnen om vanaf daar de oprit naar Doe-

tinchem te nemen of richting Winterswijk 

te gaan. Zo moeten vrachtwagens toch de 

oprit Laarberg gebruiken. Die maatregel 

verbeterde de situatie bij de Rabobank 

aanzienlijk. Het bleef en blijft daar echter 

nog erg druk en gevaarlijk voor fietsers. Alle 

Arriva-bussen mengen zich daar elk half uur 

ook nog in de drukte. Allemaal aanleiding 

voor de gemeente om te komen met een 

flinke maatregel, het inzetten van ver-

keersregelaars van 16.00 tot 20.00 uur op 

maandag tot en met vrijdag. Dat was een 

doeltreffende ingreep. De situatie kwam 

onder controle. Het inzetten van verkeers-

regelaars kon natuurlijk geen blijvende 

maatregel zijn. Daarom bleven de ge-

meenten en de klankbordgroep in gesprek 

over een definitieve oplossing. Die is niet 

gemakkelijk omdat er eigenlijk te weinig 

ruimte is op het kruispunt. Een rotonde 

bijvoorbeeld is niet mogelijk. Naar andere 

mogelijkheden is gekeken en die worden 

besproken met Arriva, Rijkswaterstaat en 

bedrijven in de omgeving. De gemeente 

wil een compleet beeld krijgen van de mo-

gelijke verbeteringen. De gemeente heeft 

twee verkeerskundige bureaus gevraagd 

een aantal modellen uit te werken. Eén van 

die bureaus gaat met de uitwerking van een 

oplossing aan de slag. De Klankbordgroep 

blijft daarbij betrokken. Tot er een veilige 

situatie is ontstaan blijft de gemeente de 

verkeersregelaars inzetten. 

Het is een heel lastige opgave maar het 

hele proces is een voorbeeld voor het op-

lossen van een probleem in gezamenlijke 

samenwerking van gemeente en betrok-

kenen. De s.v. Grol is daar heel tevreden 

over, evenals de hele Klankbordgroep. 
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V.S.V.G (Vrienden van de S.V. Grol)

Door: Pim Westervoorde 

V.S.V.G (Vrienden van de S.V. Grol) neemt 

met een grote glimlach en vele dankwoorden 

afscheid van twee bestuursleden van het eerste 

en bijna eerste uur: Jan Schut en Marcel Rooks. 

Tijdens de jaaraftrap - binnen de V.S.V.G. ook wel 

bekend als even kort het jaar opstarten en daarna 

onder het genot van een chauffeursgehaktbal 

en een drankje het afgelopen en komende jaar 

doornemen - op zaterdag 26 januari jl. heeft 

de V.S.V.G. afscheid genomen van Jan Schut en 

Marcel Rooks. 

Jan was tot afgelopen zaterdag het laatste lid 

dat er ook al was toen de V.S.V.G. in 23 juni 1989 

werd opgericht. Al die jaren heeft Jan, op zijn 

eigen manier, de rol van zowel penningmeester 

als secretaris op zich genomen. Dit heeft hij al 

die jaren fantastisch en natuurlijk met veel plezier 

gedaan. Het was echter een keer mooi geweest. 

Tijdens de najaars Fancy Fair 2018 is Jan al 

uitgebreid in het zonnetje gezet. Onder toeziend 

oog van zijn vrouw Hannie werd hij benoemd tot 

ere Secretaris en Penningmeester van de V.S.V.G. 

De eerste die deze benoeming kreeg en zeer 

waarschijnlijk ook de laatste. Wat een eer! 

Dat het mooi was geweest vond ook Marcel 

Rooks. Lid sinds 10 december 1994 (!) en 

eigenlijk sindsdien het gezicht, maar vooral dé 

stem, van de V.S.V.G. tijdens de welbekende en 

beruchte Fancy Fairs. “En dat voor een euro”, 

“De verkopers komen graag weer bij u langs voor 

een nieuwe ronde met daarin o.a. een bon van 

Figaro” en “Alles is weer verkocht en komt ten 

goede van onze eigen s.v. Grol”, zijn uitspraken 

die u vanaf heden niet meer uit de mond van 

Marcel hoort komen. Tenminste, niet meer met 

de microfoon in zijn rechter en een Grolsch 

bokbiertje in zijn linkerhand tijdens de Fancy Fair. 

Omdat Marcel niet aanwezig kon zijn tijdens de 

najaars Fancy Fair hebben we hem tijdens de 

jaarvergadering op zaterdag 26 januari jl. in het 

zonnetje gezet. Marcel werd benoemd tot erelid 

van V.S.V.G. Bovendien zal Marcel tijdens de 

Voorjaars Fancy Fair – dat plaats vindt op 5, 6 en 

7 april 2019 – de laatste 2 rondes presenteren. 

Oftewel, we kunnen nog 2 keer genieten van zijn 

welbekende uitspraken. Mooi toch?! 

Door het afscheid van deze iconen, moesten 

de bestuursleden van de V.S.V.G. op zoek naar 

nieuwe aanwas. Een nieuwe enthousiasteling die 

het doel ‘het financieel-materieel ondersteunen 

van de s.v. Grol’ ondersteunt en meer kracht 

bij wij wil zetten. En ja, na een lange zoektocht 

en vele selectiegesprekken hebben we ‘m 

gevonden: Pim Westervoorde. Per 1 januari 2019 

het nieuwste bestuurslid van de V.S.V.G. 

Door het vertrek van Jan Schut zijn tevens de 

posities van Penningmeester en Secretaris – ja, 

dit deed Jan in zijn eentje(!) – vrijgekomen. Deze 

posities worden, na goedkeuring en instemming 

van de bestuursleden van de V.S.V.G. tijdens 

de jaaraftrap, ingevuld door Annemarie Groot 

Zevert (Penningmeester) en Ruben Zieverink 

(Secretaris). 

De voorjaars Fancy Fair vindt dus plaats op 5, 

6 en 7 april 2019. Tot dan! 

Van links naar rechts: Hennie Wildenborg, Geert Jan Stokkers, Anne Marie Groot Zevert, Ruben Zieverink, Astrid Elschot, 
Pim Westervoorde, Joke Hummelink, Rogier Koppe. Op de foto ontbreekt: Rik van Dongeren.
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GROL MO15-1 IS ‘ON FIRE’!

Door: Pieter Peeters 

Dat het vrouwenvoetbal groeiende is, is 

algemeen bekend. De goede prestaties van 

onze Oranje Leeuwinnen hebben er deels voor 

gezorgd dat er steeds meer meiden gaan voet-

ballen. Zo ook bij de Grol. Onze jeugdafdeling 

telt maar liefst vijf meidenteams. Helaas is 

MO17-2 in de winterstop opgeheven, door een 

aantal afmeldingen kon er geen voltallig team 

meer gemaakt worden. 

Dit seizoen valt vooral de MO15-1 op in 

positieve zin. Voor de winterstop werd het 

team kampioen in de 1e Klasse met elf over-

winningen en slechts één nederlaag. Na vier 

speelronden in de Hoofdklasse zijn de meiden 

nog zonder puntverlies, heel erg knap! Jen 

Oude Luttikhuis (14), Pien Vos (15), Bibi Frank 

(15) en Eva Pillen (13) spelen al een aantal jaren 

met elkaar samen en met hen spreek ik kort 

over hun ervaringen. 

Hoe vonden jullie het om kampioen te 

worden? 

Eva: “Geweldig! Ik ben nu drie keer kampioen 

geworden, maar dit was voor mij het mooiste 

kampioenschap. De kampioenswedstrijd was 

erg spannend, vooral omdat het de wedstrijd 

was tegen de nummer twee, Excelsior ’31. 

Gelukkig wonnen we verdiend met 2-1, zodat 

we een mooi feestje konden vieren!” 

spelen die gelijkwaardig aan ons zijn. We zijn 

stuk voor stuk goede voetballers, dat maakt 

ons heel sterk en bijna niet te verslaan.” Pien 

was een beetje huiverig of het niveau te hoog 

zou zijn. “Ik had eerlijk gezegd niet verwacht 

dat we het zó goed zouden gaan doen, maar 

we hebben alles nog gewonnen!”  

Waar gaat dit avontuur eindigen? 

Bibi reageert als eerst: “Ik vind het knap 

wat we tot nu toe al bereikt hebben. We 

hebben alles nog gewonnen! Ik denk dat 

we wel kans hebben om bij de eerste drie 

te eindigen.” Eva is nog meer overtuigd van 

hun kunnen. “De tegenstandsters kunnen 

allemaal goed voetballen, maar wij zijn nóg 

beter. We gaan natuurlijk voor de eerste plek 

en dus weer een feestje!” 

Aan zelfvertrouwen en ambitie geen 

gebrek. En eerlijk is eerlijk, de meiden 

maken het tot nu toe meer dan waar. 

Nog zes wedstrijden te gaan, dan zullen 

we zien of er weer een kampioenschap 

gevierd kan worden. Ik heb er in ieder 

geval alle vertrouwen in!

Wat maakt jullie team een topteam? 

Bibi: “Nou, we spelen al best lang samen dus 

we zijn goed op elkaar ingespeeld. We steu-

nen en coachen elkaar goed. En we zijn vooral 

ook heel gezellig, haha.” Pien haakt er op 

in. “Helemaal mee eens! Dat komt ook door 

de goede begeleiding van Dalibor, Carry en 

Joyce. Zij hebben ons vanaf de D-jeugd onder 

onze hoede gehad. Ik wil dan ook vooral deze 

toppers bedanken voor hun inzet.” 

En nu spelen jullie in de Hoofdklasse. 

Jen: “Ja, heel leuk! Wij hebben nu als team wat 

meer uitdaging. Het is leuk om tegen teams te 

In ons feestjaar 2019, waarin Autobedrijf DAGO 50 jaar bestaat, trakteren wij onze klanten elke maand op een cadeau.
Op www.dago.nl/50jaar vindt u iedere maand onze extraatjes, activiteiten en jubileumacties. En natuurlijk de grote klapper: op 31 december verloten wij een 
gloednieuwe Volkswagen up! onder alle kopers van een nieuwe auto of occasion in ons jubileumjaar.

WIN 
EEN NIEUWE 

VOLKSWAGEN 

UP!

Heel 2019 feest

www.dago.nl/50jaar

De Maan Glasbewassing & Schoonmaakdiensten

Wij zijn gespecialiseerd in:

• Glasbewassing, binnen- en buitenzijde

• Tuckerpole (osmose) glasbewassing

• Houtwerkreiniging

• Dakgootreiniging

• Schoonmaak (van kantines, sportcentra, enz.)

• Vloeronderhoud

• Trespa- en kunststofreiniging

• Glasetsing- en glaspolijsting 



20 21

S.v. Grol levert wederom ‘nus’ vol hoogheden 
Door: Henri Walterbos 

Zijn Prins Ivo (Tuinte) en Adjudant Mark (Mink) aan s.v. Grol verbonden als sponsoren, de 

hoogheden die tijdens de Grolse carnaval onthuld werden hebben zo niet nog sterkere ban-

den met ‘de Grol’. Zo werden op zaterdag bij het kindercarnaval Jeugdprins Wiebe (Theissen) 

en Jeugdadjudant Juliën (Nijenhuis) onthuld na adembenemend schouwspel. Beiden spelen 

bij s.v. Grol. Een paar uur later werden in een vol Tönnekeshoes, Café Kras, de nieuwe 

Jonkheer en Jonkvrouw onthuld, met als Jonkheer Mees van Schaijk, speler van JO-19 1. Alsof 

dit nog niet genoeg is werden op dinsdagmiddag Jos Froeling en Hans ten Bruijn onthuld als 

Tweede JeugdPrins en Tweede JeugdAdjudant, beiden vrijwilliger bij s.v. Grol. Wij feliciteren 

allen met hun benoeming en titels en De Knunnekes met hun uitstekende keuzes. 

In de proclamaties en speeches uiteraard aandacht voor s.v. Grol of de perikelen rondom een 

op handen zijnde fusie met Grolse Boys.  

Uit de proclamatie van Jonkheer Mees en Jonkvrouw Sterre 

Ten veerden: 

Een Knunnekes carnavals tenue veur Grol was gedoemd te mislukken 

Veur volgend joar loat wi’j wal Tönnekes shirts bedrukken 

Uit de speech van hen op het Gemeentehuis, zondagmiddag: 

Tuurlijk, wi-j hebt hier altijd wal wat te nöhlen 

Moar zollen met helemoal gin mense, woar dan ok, willen ruilen 

Ok hier neet trouwens met dee heren Paff en Scheinck van de Boys en Grol 

Dee fusiebesprekkingen, dat is toch helemoal te dol 

Dat geproat oaver dee fusie hef inmiddels al zo völle tied mögen kosten 

Dat ze de Grolse Boys al bienoa opdoeken mosten 

Wi-j lapt alle genöhl oaver kleuren volledig an onzen leers 

A-j blauw en rood mengt krieg ie namelijk de kleure van de Handbalvereniging Grol van onze 

jonkvrouw: Peers.

Uit de proclamatie van Jeugdprins Wiebe en Jeugdadjudant Juliën 

Ten vijfde: 

Bij de SV Grol worden al 100 jaar de mooiste doelpunten gescoord. 

Maar sinds de mogelijke fusie met de Grolse Boys, heb je er weinig over gehoord! 

Ten zesde: 

Op de fiets via een veilige route naar sportpark Den Elshof met een omweg? 

Is dat wel de oplossing voor die drukke kruising op de Winterswijkseweg? 
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Mooie affiche 30e Internationaal Marveldtoernooi 
Onder grote publieke belangstelling is op 

zaterdag 9 maart, door het bestuur van de 

Stichting Internationaal Marveldtoernooi, 

het deelnemersveld bekend gemaakt voor 

de 30e editie, dat dit jaar gehouden wordt in 

het weekend van 14, 15 en 16 juni. Dit werd 

gedaan door het tonen van een prachtige 

videoclip, gemaakt door Jeroen Sprenkeler. 

Dit jaar andermaal een deelnemersveld 

van absoluut topniveau, uit verschillende 

culturen en met diverse speelstijlen. 12 

Ploegen uit 7 verschillende landen, afkomstig 

van 2 verschillende continenten. 

Ook dit jaar staan er weer 5 Nederlandse 

teams en dus 7 Buitenlandse teams op 

de affiche. De opzet van het toernooi is 

ongewijzigd: twee poulewedstrijden op de 

vrijdagavond, drie op de zaterdag en op de 

zondag de plaatsings- en finalewedstrijden. 

Nieuwe deelnemers in Groenlo zijn 

Altinordu uit Turkije en Puskás Akadémia uit 

Hongarije. Terug van weggeweest dit jaar 

AZ uit Nederland (laatste deelname 2006, 

11e plek), Paris Saint-Germain uit Frankrijk 

(laatste deelname 2015), Manchester City uit 

Engeland (laatste deelname 2008) en Chivas 

Guadalajara uit Mexico (laatste deelname 

2014, 7e plek). De Nederlandse deelname 

bestaat uit: SV Grol (30e keer, hoogste 

klassering 8e plaats in 1992), Ajax (23e keer, 

winnaar in 1998, 2003, 2004 en 2018), PSV 

(22e keer, winnaar in 2001, 2007 en 2014), 

Feyenoord (26e keer, winnaar in 1993, 1995 

en 1997). 

De loting voor de poule-indeling werd 

verricht door Cas Wellink en Badr Faris, 

beiden speler van s.v. Grol O17. Tevens 

werd tijdens de teampresentatie de 

gastspreker van de sponsoravond voor alle 

sponsoren van s.v. Grol en Internationaal 

Marveldtoernooi op 13 juni 2019 

bekendgemaakt. Dit is niemand minder dan 

internationaal toparbiter Bjorn Kuipers. 

TEKKELS
06 19 48 16 86

Tekkeltelefoon

• Annielies Porskamp tijdens de 
Nieuwjaarsreceptie op het moment dat 
Grolvoorzitter Hans Scheinck het Sportcafé 
binnen komt: “Doar hei’j um wal. Ik had 
verwacht dat hee noar de Waddeneilanden 
was om doar den pröttel oet zee op te 
rum’n!” 

• Hennie Schovers in een eerste reactie na 
bekendwording van het jubileumcadeau, 
zijnde een bedrag van 43.700 euro: “Ik had 
neet ‘e dacht dat de bingo tijdens De Grote 
Finale op 29 december zovölle geld zol 
opbreng’n.” 

• Na de totaal mislukte actie van Grol 1 
om op 11 november in carnavalstenue te 
spelen, kwam Hans Scheinck tijdens zijn 
Nieuwjaarstoespraak met de optie ‘voetballen 

in zwembroek’ als een mogelijk volgende 
stap. Reden voor de spelersgroep om zich 
te gaan beraden over het dilemma of deze 
zwembroek naast de blauw-witte kleuren nu 
wel of niet een rood streepje moet hebben. 

• Bart Porskamp zit in de kantine wat te 
drinken. Zegt Pascal “Taconi” ten Brinke: 
“Waarom zit je hier, moet je niet flyeren?”

• Annelies Porskamp tegen een paar 
supporters van MASV uit Arnhem, waarvan 
de voorzitter onlangs na een schietpartij in 
verzekering is gesteld: “Zit den kerl nog vaste 
of loopt ie hier rond?”

• Vios Beltrum staat er beroerd voor in 3C 
met slechts 14 punten. Richard Koster: 
“In Beltrum redeneren ze anders. Een paar 
plekken hoger en 17 punten. Die drie punten 
thuis tegen Grol hebben die boeren er al bij 
gerekend.”

• Jonkheer Juul en Jonkvrouw Minou tijdens 
de Grolavond, woensdag voorafgaande aan 
de Grolse carnaval: “We volgen Grol wel 
uiteraard. Daar kom je ook niet onderuit. 
Onze vrienden hebben het er over, maar ook 

krijgen wij de fusieperikelen mee. Wij staan 
er iets verder vanaf. Van afstand is het dan 
ook niet te begrijpen dat er zo moeilijk over 
gedaan wordt. Denk aan de toekomst van 
de Grolse voetbaljeugd. Ze gaan met elkaar 
naar school, samen uit, dan kan er toch ook 
samen gevoetbald worden? Volgens ons moet 
hier toch samen uit te komen zijn. Ach en 
een beetje rood, bijvoorbeeld het wasetiket 
in de nek, of de maat van de sokken in rood? 
Moet kunnen toch?”

• Jonkheer Mees en Jonkvrouw Sterre tijdens 
hun speech in het gemeentehuis: “Wi-j hebt 
eleazen dat ons college vanaf woensdag met 
dut an ‘IkPas’, veertig dage gin jajem uut 
de koelkast. Iets woar echte Grolsen echt 
neet van holt. Wi-j mot toch met zien allen 
zorgen da’w al dee Grolsen bi-j de Grolsch en 
Brouwersnös an ’t wark holt? Een enen kump 
met de carnaval van ’t jajem af en onze Prins 
Ivo den trapt um met de carnaval pas af. Den 
sjikkert bienoa neet. Noh, wat een plezeer in 
de keet. Moar of ’t hele college dit 40 dagen 
lang geet lukken is moar de vroag. 
Ne veurspelling woar wi-j ons wal an woagt. 
Ne Porskamp 40 dagen zonder alcohol? Dat 
is ‘t 8e wereldwonder. Doo mien een lol!”

Thorbeckestraat 117, 7141 TZ Groenlo
T 0544-462344  E info@auto-kolkman.nl  I www.auto-kolkman.nl

• Onderhoud aan uw Peugeot en Citroën,  
ook voor lease auto’s

• Onderhoud alle merken
• Volledig schadeherstel en afwikkeling
• Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s
• Leasing en financiering

AL RUIM 45 JAAR UW PARTNER 
IN MOBILITEIT

BLIJVEND SCHERP 

APK KEURINGSTARIEF 

VAN € 19,95 *
(* ex afmeldkosten)

volg ons via

�  �  �

gosharingeurope.com

Jong Achterhoeks bedrijf
met meer dan
campers voor de verhuur!

100

go

Adv GoSharing kwart A4 staand.indd   1 18-03-19   11:19

Parallelweg 18, 7141 DC Groenlo

Tel. (0544) 46 15 72,  www.welgro.nl
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Conflict ‘12e Man’ versus ‘12e Man’ 
met paar biertjes opgelost 

Door: Henri Walterbos 

Garde De Twaalfde man, voortvloeiend 

uit carnavalsvereniging De Knunnekes, 

bestaande uit voormalig Raad van Elf-le-

den, opereert al sinds 2011 in de luwte en 

heeft iedere carnavalsdinsdagmorgen haar 

jaarlijkse gezellig samenzijn, bij de Stadsch-

pomp, als aftrap van de laatste carnavalsdag. 

Deze dinsdagmorgen, editie 2019, wordt de 

bijeenkomst volgens de Twaalfde Man-leden 

echter ‘overschaduwd’ door een serieuze, 

zeer dubieuze, kwestie. Het afgelopen jaar 

kreeg de garde het clubblad van s.v. Grol 

onder ogen en zag men tot haar grote schrik 

daarin het wereldkundig maken van de 

Twaalfde Man, ter ondersteuning van s.v. 

Grol, in de breedste zin van het woord. De 

Twaalfde man carnavalisten menen dat met 

het verkiezen van dezelfde naam voor de s.v. 

Grol club hier duidelijk sprake is van inbreuk 

op het privacy auteursrecht. Om die reden 

wordt de s.v. Grol Twaalfde mannen Tim 

Hubers, Emiel Garstenveld, Mart Willemsen, 

Mark Reinders en Wouter Scharenborg te 

verstaan gegeven op dinsdagmorgen om 

10.30 uur te verschijnen in de bovenzaal van 

de Stadschpomp, om aldaar haar grote spijt 

te betuigen. Zonder een vorm van slijtage, 

na enkele dagen carnaval, waar te nemen 

verschijnen de heren op appèl. 

Eisen 

De carnavalisten stellen in een brief aan de 

voetballers: “In onze ogen is er, na ampel 

overleg, wellicht sprake van auteursrecht-

schending, en/of sprake van subsidiair copy-

rightschending; domweg dwaling. We stellen 

dat er geen overleg of contact is geweest 

en dientengevolge geen toestemming is 

verleend tot naamgebruik van ‘De 12e Man.’ 

De eisen liegen er niet om; een geldboete 

tot maximaal € 20.500,= subsidiair een ge-

vangenisstraf tot maximaal 6 maanden, het 

civielrecht volgen, volgens art. 306 in boek 3 

B.W. maximaal 20 jaar gevangenisstraf, vol-

gens art. 310 na verjaring maximale gevan-

genisstraf tot 5 jaren. Van verjaring is sprake 

na vijf achtereenvolgende jaren na plegen 

van voornoemd feit. Om een tijdrovende en 

uitermate kostbare gerechtelijke procedure 

te voorkomen stellen we u het navolgende 

voor. Er zullen geen juridische stappen wor-

den ondernomen, mits voldaan wordt aan 

verschijning dinsdagmorgen bij de Stadsch-

pomp, carnavalesk verkleed en het uitvoeren 

van ‘aanvaardbare’ kleine opdrachten.” 

Als woordvoerder van de Twaalfde man der 

Knunnekes Rob Porskamp de eisen nogmaals 

heeft voorgelezen neemt Emiel Garstenveld 

van de voetballers het woord en komt op zijn 

beurt met een wedereis. De s.v. Grol mannen 

hebben zich goed voorbereid en bij laten 

staan door een jurist. “Geen carnavalsjurist 

maar een echte jurist. Er is enkel sprake van 

auteursrecht als de naam door jullie is vastge-

legd. Dit is niet het geval. De twaalfde man is 

geen originele naam en kan dus niet opgeëist 

worden door jullie. Aangezien jullie onze 

naam door het slijk halen klagen wij jullie aan 

voor smaad. Wij zullen jullie opdrachten uit-

voeren, mits voor elke opdracht drie nieuwe 

Twaalfde manleden aangemeld worden.” 

Rob Porskamp geeft aan akkoord te gaan en 

verzoekt de voetballers het officiële 12e man 

der Knunnekes bord te onthullen dat jaarlijks 

met de carnaval aan de voorgevel van de 

Stadschpomp komt te hangen als aanduiding 

van de residentie van de Twaalfde Man. Aan 

de eis, het met elkaar drinken van een paar 

biertjes wordt tijdens de zitting al ruimschoots 

voldaan. 
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Hoog bezoek bij G-voetballers Grol-Longa 
Door: Henri Walterbos 

GROENLO-Er wordt wat gedold, penalty’s 

geschoten en kleine partijtjes gespeeld bij 

de G-voetballers van s.v. Grol-Longa deze 

zaterdagmorgen op sportpark Den Elshof. 

Deze keer is de opponent niet een reguliere 

‘tegenstander’ maar heel bijzonder, namelijk 

een zestal Knunnekeshoogheden. Het zijn 

Prins Ivo en Adjudant Mark, Tweedejeugd-

prins Ewald en Tweedejeugdadjudant Wim, 

en de dan nog regerende Jeugdprins Teus en 

Jeugdadjudant Maartje die de enthousiaste 

voetballers met een bezoekje vereren. 

De opkomst is groot, de sfeer geweldig. Het 

wordt enorm gewaardeerd dat de hoogheden 

in deze voor hen zo drukke periode toch ook 

nog een bezoek brengen aan de G-voetballers. 

Als de groep zich naar het sportcafé verplaatst 

krijgen alle spelers als grote verrassing een on-

derscheiding uitgereikt. De grootste verrassing 

is echter een patatje met een snack, aangebo-

den door Sportpark Den Elshof. 

Afsluiting 100 jaar s.v. Grol 

met jubileumcheque en gedenksteen 
De nieuwjaarsreceptie op 6 januari werd 

door het jubileumbestuur aangegrepen om 

het Grol 100 Jubileumjaar definitief af te 

sluiten. Voorzitter van het Jubileumbestuur 

Theo Huijskes blikte kort terug op het jubile-

umprogramma en bedankte alle leden van de 

jubileumcommissie en vrijwilligers die het ge-

hele programma mogelijk hebben gemaakt. 

Tot slot werd het jubileumcadeau overhan-

digd in de vorm van een jubileumcheque, 

met hierop het bedrag van € 43.700,00, als 

bijdrage in de vernieuwing van de kunstgras-

velden. Het bedrag werd onthuld door een 

9-tal pupillen van de s.v. Grol. 

Verder werd een ontwerp van een Grol 100 

Jaar gedenksteen getoond. Deze plaquette 

van 1 meter bij 1 meter zal worden bevestigd 

in de muur bij de ingang van het sportpark. 

Een mooie herinnering aan de afgelopen 100 

jaren s.v. Grol. 
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De enquête betreffende de fusie met Grolse Boys is onlangs door 442 leden ingevuld. S.v. 

Grol stemt zich tevreden met dit aantal. Inmiddels hebben de werkgroep en beide besturen 

de uitslag besproken. Ook het advies dat de werkgroep heeft uitgebracht naar beide 

besturen. De leden van beide verenigingen zullen op zeer korte termijn ingelicht worden 

over de uitslag en het vervolg. Als clubblad hadden we u graag verder en als eerste medium 

geïnformeerd, maar hiervoor was het nog net te vroeg. En om de zorgvuldigheid van het 

proces te waarborgen moet u het hiermee doen en respecteren wij deze status. 

Het bestuur van de s.v. Grol heeft besloten de contracten van Sander Hoopman (hoofdtrainer 

Grol 1), Frencis Malawau (assistent-trainer Grol 1) en Bjorn Koldeweij (hoofdtrainer Grol 2) 

met 1 jaar te verlengen tot en met seizoen 2019/2020. 

“Het voetbalbestuur, de spelersgroep en begeleiding van zowel Grol 1 als Grol 2 zijn content 

met de huidige trainers. De sfeer is goed, het voetbalplezier is aanwezig, verbeterpunten zijn 

bekend en daar wordt met zijn allen hard aan gewerkt. Er is volop vertrouwen in een sportief 

gezien goede prestatie dit seizoen en uiteraard willen we dat naar het komende seizoen 

doortrekken. Sander Hoopman en Frencis Malawau zijn momenteel bezig aan hun tweede 

seizoen bij de club. Bjorn Koldeweij is bezig aan zijn eerste seizoen als trainer bij de senioren, 

maar heeft daarvoor al meerdere jeugdteams van s.v. Grol getraind,” aldus het bestuur. 

Uitslag enquête aanstaande 

Sander Hoopman verlengt contract 

In Memoriam Johan Huijskes  
Op 24 februari 2019 overleed op 91-jarige 

leeftijd Johan Huijskes. Wij denken aan 

hem met een traan en een glimlach. Jo-

han was een prominente Grollenaar met 

een grote dosis humor, en een duidelijke 

mening. Voor de s.v. Grol was hij een 

fantastisch supporter, voetballiefhebber 

en sponsor. Als Johan er was, dan was hij 

nadrukkelijk maar bovenal aangenaam 

aanwezig. 

In vroegere jaren was Johan hoefsmid 

in Groenlo met een grote klantenkring 

waardoor veel mensen hem kenden. 

Daarnaast bouwde Johan, samen met 

zijn overleden vrouw Corrie, een mooie 

ijzerwarenzaak op die een grote groei en 

bloei doormaakte, nu opereert onder de 

naam Huijskes-Boevink. De s.v. Grol heeft 

nog steeds een uitstekende relatie met dit 

winkelbedrijf waar Johan de basis voor legde. 

Johan heeft nooit zelf gevoetbald bij de s.v. 

Grol. Op zondag moest hij als hoefsmid naar 

de paardenconcoursen. Op klompen was dat 

ook niks geworden zoals hij zelf altijd aangaf. 

Johan was wel een zeer trouw supporter 

van Grol 1. Bij uit- en thuiswedstrijden. Naar 

uitwedstrijden ging hij op de brommer, weer 

of geen weer. Bij thuiswedstrijden ruilde hij 

die reistijd voor een gezellige nabeschouwing 

in de kantine of bij buurman Grolzicht. 

Johan bleef tot op zijn hoge leeftijd zoveel 

mogelijk deelnemen aan Grolse activiteiten 

en festiviteiten. Zijn enthousiasme werkte 

aanstekelijk en zijn aanwezigheid zorgde 

altijd voor een ontspannen sfeer. Wij wensen 

de familie Huijskes, zijn vrienden, buren en 

bekenden sterkte maar vooral fijne herinne-

ring toe. 
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In Memoriam Peter Rooks 

In Memoriam Elly Hoenderboom - Brinke 

Het was al geruime tijd duidelijk dat de 

vooruitzichten voor Peter Rooks er niet goed 

uitzagen. Diverse keren al was het leven tus-

sen hoop en vrees, voor hem en zijn naasten. 

Nadat Peter meerdere keren, door onder meer 

zijn bewonderenswaardige vecht- en levens-

lust, weer ‘positief’ nieuws te horen kreeg, 

brandde het kaarsje toch langzaam maar zeker 

op, tot aan de bodem. Ook de sterkste bomen 

vallen ooit om. Op 20 december 2018 overleed 

Peter op 60-jarige leeftijd. 

Peter speelde in de jeugd en bij de seni-

oren. Hij werd jeugdleider en was bij de 

jeugdvoetbalkampen betrokken. Peter was 

een groot organisator. Dat bleek ook bij het 

opzetten van het zaalvoetbal bij de s.v. Grol. 

Peter was geruime tijd voorzitter van de 

zaalvoetbaltak van s.v. Grol. Ook was Peter 

enige jaren hoofdredacteur van het clubblad. 

Daarnaast maakte hij met groot enthousias-

me deel uit van het bestuur van de Vrienden 

van de s.v. Grol (VSVG). 

Intussen was hij in zijn werk opgeklommen 

tot commercieel directeur van het Nederlands 

onderdeel van Pernod Ricard, een groot inter-

Op 14 januari 2019 werden we opgeschrikt 

door het plotselinge overlijden van Elly 

Hoenderboom – Brinke, op 65-jarige leeftijd. 

Elly was een zeer gewaardeerd lid van 

onze vereniging. Elly heeft zowel direct als 

indirect veel voor s.v. Grol betekend. Ze 

was de echtgenote van Gerard Hoen-

derboom die als buitengewoon creatief 

persoon en bestuurslid de s.v. Grol op 

hoger plan bracht. In zijn dagelijks leven 

runde hij zijn eigen bedrijf Hoenderboom 

Reclamewerk. Als vrijwilliger maakte 

Gerard van het clubblad een professioneel 

tijdschrift, onderging het sportpark een 

metamorfose door moderne reclamebor-

den, ontwierp hij het huidige Grol logo. Hij 

werd voor zijn hele inzet benoemd tot Lid 

nationaal Frans bedrijf in gedistilleerde dranken en 

wijnen. Door die baan verhuisde hij in 1989 naar 

Apeldoorn waar hij na enige tijd de voetbalclub 

W.S.V. in zijn hart sloot. Vele jaren was hij voorzit-

ter van deze prominente vereniging die onder zijn 

leiding een grote bloei doormaakte. Het was een 

vereniging met meer sporten en Peter was tevens 

voorzitter van de overkoepelende omni-vereniging. 

Toen hij in 2004 de leiding van Veld Koeltech-

niek, het bedrijf van zijn schoonvader Henk Veld 

overnam, bleef hij in Apeldoorn wonen. Vele 

jaren leidde hij Veld Koeltechniek succesvol. Veld 

Koeltechniek werd onder Peter’s leiding hoofd-

sponsor van onze jeugdafdeling. Toen hij wist dat 

hij de strijd tegen zijn vreselijke ziekte uiteindelijk 

ging verliezen, keerde hij met zijn vrouw Ellen 

terug naar zijn geliefde Groenlo. Zijn dierbare 

Groenlose vriendenclub ‘de Linkerds’ was hij 

altijd trouw gebleven. Gelukkig heeft hij nog een 

paar jaar van zijn nieuwe stek mogen genieten, 

in de buurt van zijn ouderlijk huis. Peter was een 

sociaal, positief, warm, betrouwbaar en humor-

vol mens. Hij laat grote leegtes achter, bij zijn 

gezin, zijn bedrijf, de Groenlose gemeenschap en 

ook bij de s.v. Grol. In het jubileumboek van s.v. 

Grol een prachtig verhaal met Peter en zijn beide 

van Verdienste. Zijn plotselinge overlijden in 

2004 op 53-jarige leeftijd trof het gezin zwaar. 

Elly pakte het leven weer op en begon en 

maakte van de voormalige ontwerpstudio 

naast hun huis een kinderopvanglocatie. 

Elly bleef betrokken bij de s.v. Grol. Ze had 

speciale interesse voor de creatieve wagen-

bouwgroepen en de vooruitstrevende veran-

deringen van het sportpark Den Elshof. Op 

speciale momenten in het jaar toonde ze haar 

belangstelling door haar aanwezigheid. Ten 

tijde dat Gerard kartrekker was van Wagen-

bouwgroep s.v. Grol, was Elly zijn steun en 

toeverlaat, en was zij net zo bij de wagen-

bouwgroep betrokken als manlief. Regelmatig 

kwam zij de mannen verrassen met plakken 

krentenwegge bij de koffie. 

broers Tom en Marcel. Hierin ook een fraai citaat 

van zijn hand over s.v. Grol; “Ik denk dat Groenlo 

zonder openbaar zwembad kan, misschien ook 

wel zonder een kerk. Groenlo kan zonder goed 

winkelbestand. Groenlo heeft vaak bewezen 

recht overeind te staan als ze dingen kwijtraken, 

maar ik denk dat je het hart uit Groenlo snijdt als 

de Grol weg zou zijn.” 

Wij wensen zijn vrouw Ellen, hun zoon Roel met 

partner Lalita en kleindochter Tes, hun dochter 

Sanike met partner Thijs en verdere familie heel 

veel sterkte toe verder te moeten zonder de man 

die hen zo dierbaar was. 

Wij wensen haar zoon Pol, partner Merle, hun 

kinderen Kee en Fos, haar dochter Ela en part-

ner Dave, kinderen Scot en Vik, verdere familie, 

vrienden, vriendinnen en haar geliefde buurtge-

noten heel veel sterkte met dit grote verlies. 
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Speelster van het kwartaal 

Quinty Peperzak

Door: Okke Roorda

Naam: 
Quinty Peperzak 

Hoe oud ben je? 
16 

In welk team speel je? 
MO17-1 

Wat vind je van je team? 
We hebben een super gezellig team. We spelen niet altijd 
even goed, maar als we er allemaal zin in hebben komt het 
vaak wel goed en kunnen we een heel eind komen. 

Welke positie bespeel je? 
Keeper 

Ben je het altijd eens met de beslissingen van je leider? 
Ja, ik ben het “altijd” eens met mijn leider, we hebben er nu 
namelijk ook één die er best wel redelijk verstand van heeft. 

Waar zit je op school? 
Op het Assink in Haaksbergen. 

Wat doe je naast voetbal en school veel? 
Zijn dit ook je hobby’s? 
Naast voetbal doe ik bootcamp op de vrijdag avond. Dit is 
ook mijn hobby, samen met voetbal natuurlijk. 

Wat is je favoriete voetbalclub en speler/ster? 
Favoriete speler heb ik niet, 
maar mijn favoriete club is natuurlijk de Grol. 

Kun je altijd goed je bed uitkomen als je vroeg moet 
voetballen? 
Ja altijd, ik ga namelijk altijd vroeg slapen op de vrijdag-
avond. 

Hoe zie jij je toekomst in het voetbal en buiten het 
voetbal? 
Ik voetbal voornamelijk voor de lol, maar later wil ik graag 
vliegenier bij Defensie worden. 

En wat is het gekste dat je hebt meegemaakt tijdens of 
rondom het voetbal? 
Het gekste wat ik heb mee gemaakt was toch wel dat we 
moesten voetballen op een veld dat helemaal blank stond 
en dat de wedstrijd dus niet eens was afgelast. 
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Erik Mentink, 
sponsor van de s.v. Grol 

Groenlo Vestingstad Promotion 
met als nevenactiviteit groepsuitjes Groenlo.

Door: Ronald Buesink

Erik Mentink 

“Zelf ben ik een geboren en getogen 

Grollenaar en woon samen met Luzet 

Porskamp. Luzet werkt bij stichting De 

Lichtenvoorde. Ik ben 56 jaar jong. We 

wonen inmiddels al 10 jaar aan de Oude 

Winterswijkseweg tegenover het Grolveld. 

We zijn dus buren van de Grol. We hebben 

twee dochters Bo (17) en Moon (15). 

Bo heeft nog een aantal jaar bij de Grol 

gevoetbald. Nu zitten ze beide met heel veel 

plezier bij de scouting. Ik sponsor de Grol 

met 2 borden op het hoofdveld (Groenlo 

Vestingstad Promotion) en een advertentie in 

jullie clubblad (Groepsuitjes Groenlo). Mijn 

bedrijfje is gevestigd aan de Kevelderstraat 

25 in de binnenstad van Groenlo. Van hieruit 

vertrekken we vaak en tevens is dit de 

opslagruimte van de benodigdheden.” 

Werk 

“Voor ik de sprong in het diepe nam 

als ZZP’er heb ik 26 jaar gewerkt bij de 

Rabobank. Ik kwam er te werken net na 

het samengaan van de Boerenleenbank en 

de Raiffeissenbank.   Ik liep als MEAO-er 

stage bij die bank en toen ik mijn opleiding 

afgerond had kon ik er direct al aan de slag 

met nagenoeg dezelfde werkzaamheden 

die ik deed als stagiaire. Het meest van die 

tijd heb ik doorgebracht bij de Rabobank 

in Groenlo, toen nog aan de Mattelierstraat 

(18 jaar gewerkt). Op de huidige locatie heb 

ik ook nog een aantal jaar gewerkt. Tijdens 

mijn werk heb ik nog de MBA (moderne 

bedrijfsadministratie) in de avonduren 

afgerond. In die beginperiode was ik een 

soort van manusje van alles. Je kunt je nu 

niet meer voorstellen hoe dat toen ging. Alle 

banken in de Achterhoek werkten samen om 

onderling geld uit wisselen.” 

“Maandagochtend werd ik vaak opgebeld 

door de toenmalige directeur Anton Huijskes 

om samen met hem naar de pastorie van de 

Calixtuskerk te rijden om het collectegeld 

van het weekend op te halen. Eerst met de 

pastoor een kop koffie drinken en daarna 

moest ik de kluis in om de emmers met 

geld te tillen. Met de kerst- en paasdagen 

werd er vaak wel het dubbele opgehaald. 

Die emmers met kleingeld wogen wel een 

paar kilo. Heb er nu nog rugklachten van 

hahaha.” 

“Ook moest ik elke ochtend het alarm er 

af halen. Je kreeg dan bepaalde instructies 

mee voordat je naar binnen mocht. Als er 

een verdacht geblindeerd busje of auto 

geparkeerd stond mocht je niet naar binnen 

maar moest je je melden bij de Hameland 

(in de buurt) om te bellen naar Anton 

Huijskes. Mobiele telefonie was er niet in 

die tijd. De CIA was er niks bij. 
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“Wat me ook nog helder voor de geest 

staat is dat ik met een collega naar de 

Rabobank in Eibergen moest om 150.000 

gulden op te halen. Voor we terugreden 

moesten we eerst bellen om te zeggen dat 

we vertrokken. Rabobank Groenlo wist dan 

ongeveer hoe laat we aankwamen. Maar 

op de terugweg kregen we een lekke band 

en iedereen dus in paniek. Wij naar de 

dichtstbijzijnde boerderij om te vragen of 

we even mochten bellen. Toen was iedereen 

weer gerustgesteld.” 

“Of die éne keer toen er man binnen kwam 

die niet zo goed Nederlands sprak. Hij zei 

alleen een paar keer achter elkaar papieren 

weg, papieren weg. Wij dachten direct 

aan de papierversnipperaar. Hij mee naar 

de versnipperaar. De versnipperaar werd 

aangezet en hij legde een plattegrond, 

tekeningen, paar paspoorten en geld op 

de versnipperaar. Alles weg. Later werd 

duidelijk dat hij een safeloket wilde huren. 

De Franse ambassade moest er aan te pas 

komen om alles weer nieuw aan te vragen. 

De communicatie had beter gekund.” 

“Ik heb er een hele leuke tijd gehad maar 

op het laatst met alle fusies binnen het 

bankwezen werd het minder. Het werd een 

beetje eentonig wat werkzaamheden betreft. 

Ik werd overgeplaatst naar Lichtenvoorde en 

later nog een tijdje in Aalten. Toen werd het 

tijd voor iets anders en kwam Vestingstad 

Promotion Groenlo op mijn pad.” 

Groenlo Vestingstad promotion 

“Onder deze naam sta ik ingeschreven 

bij de Kamer van Koophandel. In 

opdracht van de gemeente organiseer 

ik 4 keer per jaar een activiteit. Dat 

zijn 2 vestingdagen, Koningsdag en de 

midwinterhoornwandeling. Ik ben hiermee 

in 2008 begonnen. André Pol, ook werkzaam 

bij de Rabobank, vroeg me of dat niets voor 

mij was om zoiets op te starten. Groenlo nog 

meer op de kaart zetten voor publiek door 

activiteiten te organiseren. Zo ben ik er min 

of meer ingerold.” 

“Later is er als nevenactiviteit groepsuitjes 

Groenlo (www.groepsuitjes groenlo.nl) 

bijgekomen. Dat is een prima keus geweest 

want het aantal deelnemende groepen is 

nog steeds groeiende en de omzet gaat elk 

jaar omhoog. Groenlo Vestingstad Promotion 

alleen was te mager om er een goede 

boterham aan te verdienen. Met groepsuitjes 

werk ik samen met allerlei andere 

instanties zoals de VVV, Hengelvereniging, 

horecagelegenheden, kerken, Vestingstad 

Express, stadsboerderij etc. Activiteiten 

die ik aanbied zijn Funfishing, Kick biken, 

Get the Picture, kraak de code, kerktoren 

beklimmen, kerkers bezoeken onder 

het gemeentehuis in combinatie met de 

stadsboerderij (het geheim van Grolle), 

PowerPoint slag om Grolle enz. Een aantal 

attributen heb ik zelf aangeschaft en de 

rest huur ik in. De groepen die deelnemen 

komen overal vandaan. Vaak is het op maat 

werk en af en toe moet ik door drukte 

iemand inhuren.” 

Slag om Grolle 

“Toen werkte ik nog op de Rabobank. In 

1998 zijn we begonnen met de oprichting 

van Stichting Vrienden van de Grolse 

Kanonnen. Dit om het beheer te krijgen 

over de kanonnen en zorgen dat alles goed 

functioneert. Denk hierbij aan het kunnen 

schieten met die kanonnen, kostuums die 

erbij horen, reparatie en onderhoud. Later 

is hieruit De Slag om Grolle ontstaan. Tot 

2010 zat ik in de organisatie en toen ben ik 

ermee gestopt. Het werd allemaal te groot 

en tijdrovend om dat als vrijwilliger naast je 

normale baan erbij te kunnen doen.” 

Erik en sport/voetbal 

“Jan Huitink, mijn opa, was één van 

de eerste penningmeesters bij de Grol. 

Hij stond onlangs nog met foto in het 

jubileumboek van Grol 100 jaar. Zelf heb ik 

nog een paar jaar actief gevoetbald bij de 

Grol maar door X-benen en een operatie 

aan mijn onderbenen moest ik er mee 

stoppen. Voetbal kijken van de Grol zou ik 

best willen maar ik heb daar gewoon geen 

tijd meer voor.” 

“Voetbal kijken vind ik wel leuk. Ik heb 

al veel leuke wedstrijden gezien. Ajax en 

Nederlands elftal zijn mijn favorieten. Wat ik 

nog goed kan herinneren zijn de wedstrijden 

van Nederland-Rusland, Nederland-Ierland 

en Nederland-Duitsland tijdens de EK 1988.” 

“Veel later zijn we nog drie weken in Orlando 

(Florida) geweest tijdens de WK 1994. Daar 

heb ik de groepswedstrijden gezien van 

Nederland-België (0-1), Nederland-Marokko 

(2-1), Nederland-Ierland (2-0).

We hadden met onze groep rood wit 

blauwe overalls en oranje klompen aan. De 

politie zag onze wooden shoes en vonden 

die prachtig. Ze wilden erg graag die 

klompen hebben. Na de laatste wedstrijd 

van Nederland hebben we ze geruild tegen 

politie-uniformen en petten.          

Op een stapavond na een wedstrijd van 

het Nederlands elftal kwamen we nog in 

gesprek met Louis van Gaal. We kwamen 

hem met zijn beide dochters en Truus tegen 

in een Ierse pub. Het jaar ervoor was hij nog 

met Ajax als trainer in Groenlo geweest voor 

een oefenwedstrijd tegen ons eerste team. 

Dat kon hij zich nog uitstekend herinneren 

want het mooie sportpark den Elshof en de 

goede ontvangst hadden veel indruk op hem 

gemaakt. Met Ari Haan heb ik die avond nog 

op het podium een nummer (De vlieger) van 

Andre Hazes gezongen.” 

“Daarnaast heb ik nog bij de hardloopvereniging 

gezeten. In de beginfase van deze vereniging 

was ik penningmeester. En ik heb meegedaan 

aan de laatste Elfstedentocht, maar door te 

weinig trainingsuren in de benen moest ik na 

66 Kilometer helaas opgeven. Nu ben ik nog 

lid van de hengelvereniging Groenlo. Ik wandel 

regelmatig met onze hond en de overige tijd 

gaat op aan mijn gezinsleven en mijn eigen 

bedrijfje.” 

De Grol is natuurlijk super blij om Erik 

als sponsor te hebben. We hopen dat hij 

nog lang sponsor mag blijven van onze 

club. Erik, bedankt voor je bijdrage aan 

ons clubblad. 

Ook was ik vaak geldloper. Dan moest 

ik bijvoorbeeld naar de ABN/AMRO om 

geld op te halen en liep ik met 100.000 of 

200.000 gulden in mijn binnenzak door de 

Grolse binnenstad. Iets wat je je nu niet 

meer voor kunt stellen.” 

“Vaak kwam het voor dat ik naar Beltrum 

moest om geld op te halen. Omdat er 

in Beltrum veel boeren of zoals u wilt 

agrariërs wonen werden er daar in die tijd 

vele contante stortingen gedaan. En als 

het contante geld in Groenlo bijna op was 

moest ik naar Beltrum om daar een zak met 

geld op te halen. Ik weet nog goed dat ik 

toen op een vrijdag wel 3 keer naar Beltrum 

ben gereden. En die bedragen waren niet 

misselijk.” 
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De cruciale maanden van het seizoen staan weer voor de deur. En het lijkt goed te gaan met 

de selectie-elftallen. JO15-1G staat tweede in de 3e Divisie en lijkt nog één concurrent over 

te hebben voor de titel. JO17-1 speelt dit jaar in de 4e Divisie, met de nodige overwinningen 

kunnen zij zich zelfs handhaven in deze sterke competitie. JO19-1 heeft zich in de 

promotieklasse gespeeld door voor de winter kampioen te worden in de 1e Klasse. Door bij 

de eerste twee te eindigen dit voorjaar, wordt promotie naar de Hoofdklasse afgedwongen. 

Bij een club als Grol hoort het hoogste jeugdelftal mijns inziens ook minimaal Hoofdklasse te 

spelen, om zo de doorstroom naar de senioren zo goed mogelijk te laten verlopen. Na vier 

wedstrijden staan onze jongens op een vijfde plek, op vijf punten achterstand op de koploper. 

Ook bij onze prestatieve seniorenteams gaat het naar behoren. Voor het gemak tel ik daar 

Grol 3 niet bij, ik weet namelijk nog steeds niet of het een prestatief of recreatief team is, 

maar dat even terzijde. Grol 2 doet het met een compleet vernieuwd en verjongd team én 

een nieuwe trainer boven verwachting goed in de 1e Klasse. Een kampioenschap zit er aan 

de stand te zien niet in, het gat met de bovenste twee ploegen is nauwelijks overbrugbaar. 

Maar de derde plek en dus nacompetitie lonkt, hoewel het erg dicht bij elkaar staat in de 

subtop. Grol 1 lijkt de draad ook weer opgepakt hebben na het gedoe met de carnavalsshirts. 

Na de winterstop werd er enkel verloren van SC Rheden. De maand maart kan dus worden 

bestempeld als ‘erop of eronder’. Inmiddels heeft Grol een knappe overwinning behaald op 

OBW. Helaas werd er thuis verloren van MASV, de huidige koploper. De wedstrijd tegen SC 

Rheden lijkt van cruciaal belang te zijn. Wordt er een goed resultaat behaald, dan mag er 

gedroomd worden van een plek in de nacompetitie of zelfs iets meer…? Alles kan! 

En dat alles kan, bewijst één persoon in het bijzonder. Hij heeft de pech gehad om twee 

keer vlak na elkaar zijn kruisband af te scheuren. Drie jaar lang vol blessures, operaties, 

hersteltrainingen met ups en downs. Niemand had gedacht dat hij ooit nog een wedstrijd 

in Grol 1 zou spelen, behalve hij zelf. Dit seizoen is hij, voor zijn doen, weer rustig begonnen 

in Grol 2. Wedstrijdritme opdoen, in de duels komen, niet bang zijn. Het is mentaal gezien 

erg lastig om te vertrouwen op de knie die het al twee keer begeven heeft. Maar hij is een 

doorzetter, zowel fysiek als mentaal. Dat is hij altijd al geweest. Nu staat hij er weer, in de 

defensie van Grol 1. Alsof hij niet weg is geweest. Zijn drive werkt aanstekelijk op de rest van 

de selectie. Zijn rust aan de bal, zijn voetballende vermogen en kopkracht… het is een genot 

om naar te kijken. Hij is een leider, zowel op als buiten het veld. Een man die ten koste van 

alles wil winnen. En een fantastisch persoon, minstens zo belangrijk. 

Ik ben blij dat terug is, fitter dan ooit. Voor mij nu al de Speler van het Jaar. Belangrijk in de 

verdediging door zijn rust, organisatorisch vermogen en leiderschap. En hij pikt zelfs zijn 

doelpunten al weer mee. Met de kop, zijn kwaliteit. Ik kan zo nog wel even doorgaan. Deze 

geweldenaar is de man die ons het extra zetje kan geven naar de 2e Klasse. De grootste 

transfer van de laatste jaren is de terugkeer van Thomas Porskamp naar Grol 1. Thomas is het 

levende bewijs dat alles kan. Als je maar wil. 

De Stamgast. 

Erop of eronder 
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